
	
	
	
Beste relatie,	
 	
Op woensdag 24 oktober a.s. organiseert VOC (Vereniging Ondernemers 
Centrum) een interessante bijeenkomst voor ondernemers, zowel leden als niet-
leden.	
 	
Deze bijeenkomst zal vanaf 19.00 uur worden gehouden bij de Bijenkorf.	
Inloop vanaf 18.45 uur via de personeelsingang van de Bijenkorf (Achter het 
Vleeshuis nr. 26).	
 	
Deze avond staan er twee interessante sprekers op de agenda die komen 
vertellen over het hedendaags ondernemerschap binnen de retail.	
 	
Verder zullen wij tijdens deze avond de VOC app presenteren waarmee wij als 
vereniging vanaf dit najaar nog beter in contact staan met onze leden en gemachtigde 
relaties. Het is dus belangrijk dat u als lid bij deze avond aanwezig bent. 
	
Alle voor ondernemers relevante informatie zal in deze app te vinden zijn. Het 
contact tussen de leden en het bestuur en tussen de leden onderling wordt daarmee 
heel direct en eenvoudig. Niet-leden kunnen deze avond zien wat ze missen en voor 
alle anderen kan het een inspiratie zijn voor hun eigen organisatie. 	
 	
Uiteraard is er deze avond ook voldoende gelegenheid tot netwerken.	
 	
Het programma is als volgt:	
 	
19.00 uur:  Welkomstwoord door Ton Harmes, voorzitter Vereniging Ondernemers 

Centrum Maastricht.	
19.05 uur:    Presentatie Rudolf van Gompel, general manager van McArthurGlen 

Group (Designer Outlet Roermond) over ‘nieuwe toeristen’……een kans 
voor Maastricht!	

19.30 uur:    Presentatie Wim Ortjens over Branding Maastricht.	
19.45 uur:    Presentatie van de nieuwe VOC-app door Bundeling	
20.30uur:    Netwerkborrel	
21.30 uur:    Einde	
 	
 
 
 
 



 
Neem deze avond gerust ook een collega mee om kennis te maken met onze 
vereniging, dé community voor alle ondernemers in het centrum-west.	
 	
Gelieve vooraf aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kan per mail naar het 
e-mailadres: secretariaat@vocmaastricht.nl 
 	
Wij kijken uit naar je komst op woensdag 24 oktober a.s.	
 	
Met vriendelijke groet,	
 	
 
Bestuur VOC Maastricht 	
	

	


